لەم پەیچەدا:
•
•
•
•
•
•
•
•

ئەو شتانەی پێویستە بیرت بێتەوە لە کاتی پەتاکە
پێکوتەی کۆرۆنا لە ئێسپۆ
بەکارهێنانی ماسك
بۆ  COVID-19فەحس ئەنجام بدە
تۆ تەنها ئەگەر تۆ مەوعیدێکت هەبێت سەردانی بنکەیەکی تەندروستی بکە.
ئەپلیکەیشنی  Koronavilkkuلە سەر تەلەفۆنەکەت دابەزێنە
ڕێنماییەکانی کەرەنتین پەیڕەو بکە
ماڵپەڕی تر کە زانیاریان تێدایە دەربارەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و نیشانەكان بە زمانی جیاواز

ئەو شتانەی پێویستە بیرت بێتەوە لە کاتی پەتاکە
•
•
•
•
•
•

زۆرجار دەستەکانت بشۆ .سابوون بەکاربێنە ،یان ئەگەر پێویستە ،پاککەرەوەی دەست بەکاربێنە.
لەناو دەسڕە یان باسکتدا بپشمە یان بکۆخە.
ئەگەر نیشانەی نەخۆشیت هەیە مەچوو بۆ ناو خەڵکانی تر.
خۆت بە دوور بگرە لە شوێنی قەرەباڵغ و لە کەسانی ترەوە دوور بە .دووری سەاڵمەتی ( 1بۆ  2مەتر) لەبیر بێت.
خۆت دوور بگرە لە شوێنە گشتیەکان و دەسلێدان لە ڕووبەرەکان (بۆ نموونە سکە یان خود دەسکی قادرمەی کارەبایی) لە
دەرەوەی ماڵەوە .نەخۆشیەکە بە ئاسانی لەو شوێنانە باڵو دەبێتەوە کە خەڵکێکی زۆر سەردانی دەکەن.
ڕێنماییەکانی کەرەنتین کردن بێ ئە وال و ئەوالیە واتا نابێت چاوت بە هیچ کەسێک بکەوێت جگە لەوانەی لە هەمان ماڵدا دەژین

گەڕانەوە بۆ سەرەوە
پێکوتەی کۆرۆنا لە ئێسپۆ
ڕێنماییەکان بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا
•
•
•

هەموو ئەوانەی کە دەیانەوێت ،ڤاکسینیان پێ دەدرێت.
ڤاکسین بۆ هەموو کەسێك بە خۆڕاییە.
ڤاکسین وەرگرتن ئارەزوومەندانەیە.

پارێزگاری لە خۆت و خەڵکانی تر بکە

ڤاکسینی کۆڕۆنا پارێزگاریت لێ دەکات لە نەخۆشیی ڤایرۆسی کۆڕۆنای مەترسیدار و یارمەتیدەرە بۆ پارێزگاریکردن لە
کەسانی تریش .هەر بڕیارێك بۆ وەرگرتنی ڤاکسین گرینگە.
هەر دوو ڤاکسینەکە وەربگرە

بۆ ئەوەی کاریگەریی پارێزگاریکردنی ڤاکسینەکە لە دژی گۆڕانەکانی ڤایرۆسەکەش بەش بکات ،بەشی دوومی ڤاکسین
گرینگە .بەشی دووم بۆ ئەوەش یارمەتیدەرە کە هەتا بکرێت ماوەی ئەو پارێزگاریەی کە ڤاکسینەکە دەیکات درێژتر
بێت .بەشی دووەمی ڤاکسینەکە لە پاش  ٦هەفتە لەوەی یەکەم بەدواوە پێت دەدرێت.
ڤاکسینی کۆڕۆنا بێ مەترسیە

ڤاکسینەکانی کۆڕۆنا لە بنچینەدا بۆ هەموو کەسێك گونجاون .کاریگەرییەکانی پارێزگاریکردنی هەموو ڤاکسینەکانی
کۆڕۆنا لە دژی نەخۆشیی ڤایرۆسی کۆڕۆنای مەترسیدار باشن.
ئەگەر تووشی کۆڕۆنا هاتوویت

ئەگەر تووشی نەخۆشیی کۆڕۆنای ناسراو بە ( )Covid-19هاتوویت ،دەتوانیت پاش دوو مانگ لە
نەخۆشکەوتنەکەتەوە ڤاکسینی کۆڕۆنا وەربگریت .تۆ تەنها یەك بەشی ڤاکسینت پێویستە .نەخۆشکەوتن و یەك بەشی
ڤاکسین پێکەوە بەگوێرەی دوو بەشی ڤاکسین پارێزگاریت لێ دەکەن.
بۆ ئەوەی ڤاکسینی کۆڕۆنات پێ بدرێت دەبێت تەمەنت بووبێتە  ١٢سااڵن

بەبێ کات گرتن ڤاکسین وەردەگریت

•
•
•

کتێبخانەی ئینترێسسێ  Entresseڕۆژانی هەینی کاتژمێر ١٨:٠٠- ١٠:٠٠
بنکەی ڤاکسینی ئیسۆ ئۆمێنا  Iso Omenaڕۆژانی کارکردن کاتژمێر  ١١:٣٠ – ٩:٣٠و
١٤:٠٠ – ١٢:١٥
کتێبخانەی سێڵلۆ  Selloڕۆژانی پێنجشەممە کاتژمێر ١٨:٠٠ – ١٠:٠٠

ئەگەر یەکەمین ڤاکسینت بەبێ کات گرتن وەرگرتووە ،دەتوانیت بێیت بۆ هەمان شوێن بۆ وەرگرتنی بەشی دووم کە
بەهێزکەری ڤاکسینەکەیە .دەتوانیت لە پاش  ٦هەفتە لەو ڕۆژەوە کە ڤاکسینی یەکەمت وەرگرتووە بێیت بۆ وەرگرتنی
ڤاکسینی بەهێزکەر.
دەتوانیت کات بگریت بۆ بنکەی ڤاکسین

لە ئێسپۆ دوو بنکەی ڤاکسین هەیە کە دەتوانیت کاتیان بۆ بگریت.
•

مۆڵی ئیسۆ ئۆمێنا  ، Iso Omenaنهۆمی  ، ٢ناونیشانSuomenlahdentie 1 :

لە سیستەمی ئینتەرنێتی کات گرتندا لە ماڵپەڕی  koronarokotusaika.fiکات بگرە
•
•

دەتوانیت ڕاستەوخۆ بۆ هەر دوو بەشەکانی ڤاکسینەکە کات بگریت
سەرپەرشت دەتوانێت بۆ منداڵی خوار تەمەن  ١٨سااڵن کات بگرێت

ئەگەر دەتەوێت بە تەلەفۆن کارەکە جێبەجێ بکەیت ،دەتوانیت تەلەفۆنێك بۆ ژمارە  09 816 34800بکەیت و داوای
پەیوەندی پێوەکردنت جێ بهێڵیت ،لە ڕۆژی دووشەمەوە هەتاکو هەینی کاتژمێر .١٨ -٨
•

تەنها یەك جار تەلەفۆن بکە .کاتێك کە تەلەفۆن بۆ ژمارەکە دەکەیت ژمارەکەی خۆت تۆمار
دەبێت و ئێمەش تەلەفۆنت بۆ دەکەینەوە .تەلەفۆنەکە بە زمانەکانی فینلەندی و سویدی و ئینگلیزی
خزمەت دەکات .هەروەها ئەپلیکەیشنی  Tulkaش بەکاردەهێنین .تەلەفۆن بۆ کردنەوە لەوانەیە
کات بخایەنێت ،بەاڵم تەلەفۆن بۆ هەمووان دەکرێتەوە .تەلەفۆن بۆ کردنەوەکان بە ڕۆژەوە و
ئێواران و ڕۆژانی کۆتایی هەفتەش دەکرێن.

خزمەتی کورتەنامەی تەلەفۆنی بۆ ئەوانەی کە نابیستن لە ژمارە .040 6393945
پرسگەی کۆچبەران لە پرسیارەکانی ڤاکسیندا یارمەتی دەدات

ئایا پێویستیت بە یارمەتی هەیە بۆ گرتنی کاتی ڤاکسین؟ ئایا دڵنیا نیت لەوەی کە کەی نۆرەی ڤاکسین وەرگرتنەکەتە؟
دەتوانیت تەلەفۆن بۆ پرسگەی کۆچبەران بکەیت و پرسیار بکەیت .بە زمانی فینلەندیی ساکار و ئینگلیزی یانیش بە
زمانی خۆت یارمەتی دەدرێیت .لە کاتی پێویستدا وەرگێڕی زمانی تەلەفۆنی بەکاردەهێنین.
پرسگە لە مەیدانی خزمەتەکاندا  Palvelutoriلە ئیسۆ ئۆمێنا  Ison Omenaو بە ژمارە تەلەفۆنی  040 636 8097و
بە ئیمەیلی  information.point@espoo.fiخزمەت دەکات  .ئەگەر بتەوێت دەتوانیت پێشوەخت کات بگریت.
پرسگەکە بەم شێوەیەی الی خوارەوە کراوەیە:
•
•
•
•
•

دووشەممان کاتژمیر ١٥ - ١٠
سێشەممان کاتژمێر ١٥ -٨
چوارشەممان کاتژمێر ١٨-١٢
پێنجشەممان کاتژمێر ١٦ - ١٠
ڕۆژانی هەینی کاتژمێر ١٢ - ٩

زانیاریی زیاتر لەبارەی ڤاکسینەکانەوە لە  espoo.fi/koronarokotusدەست دەکەوێت.

گەڕانەوە بۆ سەرەوە

بەکارهێنانی ماسك
ماسك بەکاربهێنە
•

•
•

لە شوێنە ناوخۆییە گشتیەکاندا ،بە تایبەتی
– ئەگەر هەر دوو ڤاکسینەکەت لێ نەداوە
– لەو بارودۆخانەا کە کە خەڵکێکی زۆر لە شوێنێکدان و نزیکی یەکترن .ئەوانەش بۆ
نموونە بۆنە جەماوەریەکان ،کۆبوونەوە ئایینیەکان و چوون بۆ چێشتخانەکان.
کاتێك کە بە ڕێگاوەیت و دەچیت بۆ تێستی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و کاتێك کە چاوەڕوانی ئەنجامەکەی دەکەیت ،ئەگەر
وا پێویست بکات کە لە دەرەوەی ماڵ بگەڕێیت
لە پاسەکاندا ،لە قیتارەکاندا ،لە مێترۆکان و هاتوچۆ گشتیەکانی تردا

شارەکە دەمامکی بەخۆڕایی دابەشی ئەوانە دەکات کە ناتوانن بیکڕن .دانیشتووانی دیکەی ئێسپۆ پێویستە خۆیان داوای دەمامک
بۆ خۆیان بکەن.
دەمامک بۆ ئەو کەسانەی هۆکاری سنوورداریان هەیە ئەوە لە نووسینگەکانی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی و نووسینگەکانی
ڕێکخراوەکان دابەش دەکرێن:
Espoon keskus
•
•

Hyvä Arkiئەنجوومەنی ) ,Siltakuja 3 B ,(Hyvä Arki ryدووشەممە–هەینی 13:00–9:00
Manna-Apuئەنجوومەنی ) ,Tuomarilantie 19 ,(Manna Apu ryدووشەممە–هەینی 13:00–9:00

Espoonlahti
•

 , Merisaapas 1 A ،Kivenkoloدووشەممە–هەینی  11:30–9:00و 14:00–13:30

Leppävaara
•
•

نووسینگەی خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی ئیسپوو )Komentajankatu 5 ، (Espoon sosiaalipalvelutoimisto
 ,Cدووشەمە-هەینی 15:00–9:00
 , Konstaapelinkatu 1 A ،Raitin Pysäkkiدووشەممە-هەینی 14:00-10:00

Matinkylä
•
•

خزمەتگوزاری کۆچبەری ئیسپوو ) ,Pyyntitie 3 ,(Espoon Maahanmuuttajapalvelutدووشەممە  -هەینی
15:00–9:00
 ,Matinkartanontie 16 B ، Espoon Ankkuriدووشەممە-هەینی 14:00–9:00

ئیسپووی باکووری ()Pohjois-Espoo
•
•

 Kalajärviناوەندی خزمەتگوزاری ,Ruskaniitty 4 ,) (Kalajärven palvelutoriدووشەممە-پێنج
شەممە 15:30–13:00

تاپیۆل
•

 ,Kauppamiehentie 6 ،EJYn Kansalaistoiminnankeskusدووشەممە-هەینی 15:00–10:00

گەڕانەوە بۆ سەرەوە
بۆ  COVID-19فەحس ئەنجام بدە

پشکنینی  COVID-19بۆ هەموو کەسێک بەردەستە کە نیشانەکانی هەیە و ئەگەری هەیە تووشی  COVID-19بووبن.

•
•

دەتوانیت پشکنینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ خۆت حجز بکەیت لە .koronabotti.hus.fi ،koronabotti,
ئەگەرنا ،دەتوانیت پەیوەندی بە هێڵی تەلەفۆنی COVID-19ی ئیسپوو بکەیت ،لەڕێگەی ( 0981634600دووشەممە -
هەینی  ,18:00–7:00شەممە-یەک شەممە  .)15:00–9:00لە کاتەکانی دیکەدا ،پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی "هێڵی
یارمەتی پزیشکی" .117 116

گەڕانەوە بۆ سەرەوە
تۆ تەنها ئەگەر تۆ مەوعیدێکت هەبێت سەردانی بنکەیەکی تەندروستی بکە.

ڕەقەم بۆ حجزکردنی سەرەی ناوەندەکانی تەندروستی بۆ بابەتەکانی تر ،تەلەفۆن 09 816 34500 .ڕۆژانی دووشەمە  -هەینی
لە کاتژمێر .18:00–7:00
گەڕانەوە بۆ سەرەوە
ئەپلیکەیشنی  Koronavilkkuلە سەر تەلەفۆنەکەت دابەزێنە

ئەپلیکەیشنەکە یارمەتیت دەدات ئەو کەسانە بدۆزیتەوە کە ڕەنگە تووشی کۆڤید 19-بووبن .ئەگەر دەسنیشانکرا تووشی
نەخۆشیەکە بوویت ،دەتوانیت بە شێوەی نهێنی-پارێزراو لە سەر ئەپلیکەیشنەکە ڕاپۆرتی بکەیت .هەروەها ئەپلیکەیشنەکە
ئاگادارت دەکاتەوە ئەگەر پەیوەندیت بە کەسێکی نەخۆشەوە کرد بێت.
 Koronavilkkuبەکارهێنانی سەالمەتە .ئەپلیکەیشنی  Koronavilkkuلە الیەن پەیمانگای نیشتیمانی بۆ تەندروستى و
خۆشگوزەرانی ( )THLپێشکەش دەکرێت ،و لە فینلەندە کار دەکات.
دەتوانیت ئەپلیکەیشنەکە بەخۆڕایی دابەزێنیت لە Koronavilkku.fi.ئەپلیکەیشنەکە بە زمانی فینلەندی ،سویدی و ئینگلیزی
بەردەستە(InfoFinland.fi) .
گەڕانەوە بۆ سەرەوە
ڕێنماییەکانی کەرەنتین پەیڕەو بکە
•

•

ئەگەر چاوەڕێی بۆ عەیادەی فەحسی  COVID-19یان ئەنجامەکانی فەحسی خۆت وەردەگری یان ئەگەر تۆ کەوتوویتە
بەر  ، COVID-19ئەو ڕێنماییانە بەکاربێنە کە پێتان دراوە .ڕێنماییەکانی کەتەنتین بە زمانی فینالندی ،سویدی و
ئینگلیزیespoo.fi/karanteeniohjeet :
پێشێلکردنی بڕیاری کەرەنتینکردنت کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی نەخۆشیە گوازراوەکانەوە بۆت دەرکراوه دەبێتە هۆی سزادانت.

ڕێنمایی زیاتر بۆ دانیشتووانی ئێسپوو .www.espoo.fi/coronavirus :Espooهەروەها دەتوانیت سمارتبۆتێک لە سەر
ماڵپەڕی شارەکە بدۆزیتەوە لە  .espoo.fiدەتوانیت پرسیار لە سمارتبۆتsmartbotـەکە بکەیت دەربارەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە
زیاتر لە  100واڵت.
گەڕانەوە بۆ سەرەوە
ماڵپەڕی تر کە زانیاریان تێدایە دەربارەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و نیشانەكان بە زمانی جیاواز

زانیاری گشتى دەربارەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا ،نیشانەکانەکان و چارەسەر بە زمانی جیاواز (ڤیدیۆ ،نەخۆشخانەی
•
ناوچەی هێلسنکی و ئووسیما)
زانیاری دەربارەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە زمانی جیاواز (پەیمانگای فینلەندی بۆ تەندروستى و خۆشگوزەرانی)
•
InfoFinland.fi:ڤایرۆسی کۆڕۆنا کۆڤید .19-ئەم ماڵپەڕە لینکی تێدایە بۆ زانیاری باوەڕپێکراو بە  12زمان،
•
لە الیەن دەسەاڵتدارانی فینالندیەوە باڵو دەکرێتەوە تایبەت بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا و کاریگەریەکانی لە فینلەندە.
لینک بۆ زانیاری پەیوەست بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە الیەن ڕێکخراوی جیاوازەوە
•
ڕێنماییەکانی ڕێکخراویIOMی ئیتالیا دەربارەی بارودۆخی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ گروپی زمانە
•
بچووکترەکان(لە الیەن بارەگای سەرەکی خاچی سوور پشکنینی بۆ دەکرێت ،هەروەها لە فینلەندەش جێبەجێدەبێت)
گەڕانەوە بۆ سەرەوە

